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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 جيهان وديع مطر االســـــــم 
 فلسطينبيت جاال،  1967-4-10 تاريخ ومكان الميالد 

 ية و العلوم الترب الكلية 

 علم النفس التربوي القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1985 وزارة التربية والتعليم الفرع العلمي هيالتوجي 
 1989 الجامعة األردنية اإلرشاد والصحة النفسية البكالوريوس 
 1991 الجامعة األردنية القياس واإلحصاء الماجستير 
 2004 الجامعة األردنية علم النفس التربوي الدكتوراه 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 تربويعلم نفس  التخصص العام 
 تعلم ونمو التخصص الدقيق 

 ظيم االنفعاالت، نمو انفعالي واجتماعيتن مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
  

في  تعلمي مستند إلى نظرية جولمان –هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج تعليمي 
الذكاء االنفعالي في تنمية هذا الذكاء والتقليل من السلوك العدواني لدى الطلبة العدوانيين. لدى عينة من طلبة 

 ( طالبًا وطالبة.78الصفين الخامس والسادس والبالغ عدد أفرادها )
لمجموعة كان لهذا البرنامج أثر دال إحصائيًا على الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االنفعالي ولصالح ا

التجريبية، ولم يكن له أثر دال إحصائيًا لمتغير الجنس على الدرجة الكلية على مقياس الذكاء االنفعالي، كذلك 
 لم يكن للبرنامج أثر دال إحصائيًا للتفاعل ما بين المجموعة والجنس.

 

 

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
علم برنامج الماجيستير في ودة لع ضمان الجراج  م   

 النفس التربوي و القياس والتقييم التربوي 
 2017 جامعة البحرين

 2017-2012 الجامعة األردنية أستاذ مشارك 

 2011-2007 الجامعة األردنية أستاذ مساعد 

تقنين النسخة العربية الختبارات  مشروع عضو 
( WJ IIIالوودكوك جونسون المعرفية والتحصيلية )

 في األردن

 صندوق دعم البحث العلمي
 مؤسسة وودكوك مونوز

2011 

مشروع تطوير المعايير النمائية للطفل عضو  
 العربي

 

المنظمة العربية للتربية والثقافة 
 والعلوم

2009 
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إعداد اإلطار العام والنتاجات العامة عضو  
 الحضانة والخاصة لدليل أنشطة العاملين في دور

المعايير والمؤشرات النمائية  باالعتماد على
الوطنية للطفولة المبكرة مع الفريق المشكل لهذه 

الغاية، وضمن مشروع " تطوير الخدمات المقدمة 
 لألطفال من الوالدة إلى أقل من أربعة سنوات"

 2010-2008 المجلس األعلى لشؤون األسرة

 2006-2005 الجامعة األردنية محاضر 

)وكسلر، ستانفورد ء كالذاختبارات ا تطبيق مختص 
 بينيه، وودكوك جونسون(

 2016-1986 الجامعة األردنية

 2000-1991 كلية تراسانطة مرشد تربوي 

 1990 كلية تراسانطة مدرس 

 1989 دائرة اإلحصاءات باحث ميداني 

 
 

  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 2015-2013/2014-2012 علم النفس التربوي رئيس قسم 
 2012-2011 مساعد العميد لشؤون الطلبة 

 
  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
الفرق في الذكاء االنفعالي بما يتعلق بمستويات اإلساءة لدى طالب المدارس  طرجيهان م 

   . الثانوية األردنية

 (.2017)  مجلة المراهقين والشباب

 طرجيهان م   

 بشير أبو حمور

 حنان الحموز

دراسة استطالعية لتقنين النسخة العربية الختبارات الوودكوك جونسون 

، 42مجلة العلوم التربوية، المجلد  في األردن. (WJ III)المعرفية والتحصيلية 

 (.2015، )2العدد 
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 طرم جيهان 

 بشير أبو حمور

 حنان الحموز

 

تقنين اختبارات الوودكوك جونسون المعرفية والتحصيلية لمساعدة الطالب 

 .ذوي صعوبات التعلم في العالم العربي: تجربة األردن

، 71-67، الصفحات 38األكاديمية الدولية ألبحاث صعوبات التعلم، المجلد 

(2014.) 

 طرجيهان م  

 بشير أبو حمور

 

 ة تطبيق القياس القائم على المنهاج في حساب الرياضيات في األردن.قابلي

 (2013، )1، العدد: 28المجلة الدولية التربية الخاصة، المجلد 

 طرجيهان م  

 

 تأثير موسيقى موزارت على نمو الطفل في روضة أردنية.

 (2013). 370، الصفحة 3، اإلصدار 133مجلة التعليم، المجلد 

ستخدام اختبارات الوودكوك جونسون لتحديد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ا طرجيهان م  

 .اإلطار النظري الشامل  –

 .(2012). إلزيفير. 47بروسيديا، العلوم االجتماعية والسلوكية، المجلد 

الفروق النمائية في الجوانب المعرفية والجسدية واالجتماعية لدى أطفال  طرجيهان م  

. مجلة دراسات. الجامعة وغير العامالت في مدينة عمان األمهات العامالت

 (.2012األردنية. )

  
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
ورقة بعنوان: "أدوات  (2014عمان، األردن ) مؤتمر التطوير التربوي 

التشخيص وأثرها في 
توجيه البرامج لذوي 
االحتيجات الخاصة 

 من الفئتين"

ألبحاث  38ال األكاديمية الدولية 

 صعوبات التعلم

 

ورقة بعنوان: " تقنين  (2014فيلنيوس، ليتوانيا )

اختبارات الوودكوك 

جونسون المعرفية 

والتحصيلية لمساعدة 

الطالب ذوي 

م في صعوبات التعل

العالم العربي: تجربة 

 ".األردن
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ويةالتربلألبحاث مؤتمر قبرص الدولي     (2012) قبرص 

ادالمؤتمر العالمي لعلم النفس واإلرش   (2010أنطاليا، تركيا ) 

 
 

 
 

  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

كز تنمية القوى البشرية، الورشات التدريبية لتطوير أعضاء هيئة التدريس، مر  
 الجامعة األردنية

2012 

دورة في إعداد أوراق بحثية لغايات النشر في الدوريات العالمية، مركز تنمية  
 القوى البشرية، الجامعة األردنية 

2012 

دورة في مهارات التعامل مع المشكالت النفسية والتربوية: مركز االستشارات،  
 الجامعة االردنية

1997 

القيادة في إدارة المؤسسات التعليمية، كلية سانت أندروز، غالسكو، ورة في د 

 اسكتلندا
1996 

دورة في االبداع عند الطالب: مؤسسة عبد الحميد شومان باشراف البروفيسور  

 جوزيف رينزولي
1996 

 1995 الجامعة االردنية –دورة في المشكالت الصفية: مركز االستشارات  
 1996-1994 اد التربوي: مديرية التعلم الخاص بوزارة التربية والتعليمدورة في االرش 
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   التربية الصحية و البيئة للطفل 
   برامج تربية الطفل 
   مشكالت طفل الروضة 
   وتربية الطفل اللعب 
   الصحة النفسية 
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   تقويم نمو الطفل 
   علم النفس التربوي 
   أساسيات البحث التربوي 
   النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل 
   النمو اإلنساني 
   نمو الطفل 
   علم النفس العام 
   مشكالت النمو 
   مشكالت النمو  وطرق العالج 
   تقويم نمو الطفل 
 واالجتماعي االنفعالي النمو في موضوعات 

 
  

   التنشئة االجتماعية 
   النمو الجندري 
   سيكولوجية مراهقة 

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 (2017) ، حضانة الجامعةئيسة مجلسر  
 (2017)  عضو، الجمعية التربوية 
  (2017) ضابط ارتباط، مركز االبتكار والريادة لكلية العلوم التربوية 
 (2017) عضو، لجنة تطوير مساق مهارات التواصل 
 (2017-2015) مقيم، لجنة تحكييم جائزة صندوق الحسين لإلبداع والتفوق في مجال ثقافة الطفل 
 (2015) عضو، لجنة تحضيرية للندوى العلمية "مكافحة المنشطات والنزاهة في الرياضة" 
عضو، اللجنة العلمية واإلعالمية لمؤتمر "التعليم العالي في الوطن العربي: نحو  

 التنافسية العالمية"  
(2015/2016) 

 (2017-2014) عضو، لجنة حضانة الجامعة 
 (2013/2014) علم النفس التربوي   ملتعلم الخاصة بقسمقرر، لجنة لتحديد نتاجات ا 
 (2017-2012) عضو، لجنة الدراسات العليا بالكلية؛ الجامعة األردنية   
 – (2012/2013) مقرر، لجنة الدراسات العليا في القسم؛ الجامعة األردنية 

(2014/2015) 
(2013/2012) عضو، لجنة استراتيجية الكلية   
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 (2016-2011) جنة تحقيق في قضايا الكلية والجامعةعضو ومقرر، ل 
 (2011/2012) عضو، لجنة مقابلة لتعيين أعضاء هيئة التدريس في القسم 
 (2011/2012) عضو، لجنة احتفاالت الجامعة بالذكرى الخمسين 
 (2017-2010) عضو جمعية علم نفس 
 (2010/2011) عضو، لجنة إعالمية 
 – (2010/2011) عضو، لجنة المكتبة 

(2015/2016) 
 (2009) عضو،  اللجنة التحضيرية لمؤتمر " مؤسسة التعلم" المنعقد في الجامعة األردنية 
 (2008-2006) عضو، لجنة الندوات والمؤتمرات في الكلية 
 – (2010-2005) عضو، اللجنة االجتماعية في كلية العوم التربوية 

(2015-2017) 
 
 

  حصل عليها  المنح والجوائز التي
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
جائزة نبيل بركات للتميز العلمي في  

 الدراسات العليا )دكتوراه(
 2004 ألردنيةالجامعة ا

 
 


